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لیالَوتی حساب، به شیوایی و دلفریبی

 ١مریم زمان

کتابی آموزشی در مورد حساب و هندسه است که بهاســکارای دوم مشــهور بــه بهاســکارای  لیالوتی

دانــان مشــهور معلم (بهاسکاراچاریا) آن را در قالب شعر به زبان سانسکریت نوشــت. او از ریاضــی

هــای حســاب، جبــر و نجــوم بــه  زیست و آثاری در زمینــه هند است که در قرن دوازدهم میالدی می

دارد. برای آمــوزش ایــن  َکَرنا کتوَهال (تاج العلوم) و سیدهانتا شیروَمنی، بیجاگانیتا، تیلیالوَ های  نام

). ۱۸۲، ص ۲۰۰۸ای در مهاراشترا (هند) ساخته شد (پلوفکر، آثار در قرن سیزدهم میالدی مدرسه

 نخستین ریاضی
ً
دانی است که بنای یــادبودی در یــک معبــد بــرایش ســاخته بهاسکارای دوم احتماال

 گفته می شده
ً
که کتابی در مورد مثلثــات کــروی و ریاضــیات  سیدهانتا شیروَمنیشود که است. غالبا

اســت و  ٢سیدهانتا شــیرومنیو  بیجاگانیتا، لیالَوتیکاربردی در نجوم است اثری چندپاره متشکل از 

  اند.به منظور آموزش ریاضیات مقدماتِی مورد نیاز آن نوشته شده بیجاگانیتاو  لیالوتیهای کتاب

شــد و های علوم نیز به صورت کلمات قصار یا شعر نوشته مــیدر زبان سانسکریت گاهی کتاب

داد. امــا کردند، سپس استاد، معانی آن ابیات را برایشــان توضــیح مــیفراگیران، این ابیات را از بر می

شــوند، بــه تر به خاطر سپرده میهای شعرگونه آسانکه متنین است که با آنآید امشکلی که پیش می

هــا بــا های شعری، به کارگیری صنایع ادبی و ذات زبان سانسکریت که واژه دلیل بیان مطالب در وزن

شــدند. ها موجب کج فهمی میرسانند، خواندن این کتابتوجه به زمینۀ متن، معانی متفاوتی را می

قصــد  بــاهــا متفــاوت شارحان یا مترجمان ایــن کتــاب که برداشتبسیار محتمل است  بدین ترتیب

نویسی، مورد نیاز و مرسوم بوده حتــی بهاســکارای دوم، خــودش بــرای نویسنده باشد. بنابراین شرح

کــم دو اثــر جا). شایان توجه است که در ادبیات هندی، دســتهایش شرح نوشته است (همانکتاب

، ص ٤پــاتیاســت (تــری ٣دان هنــدی، راجادیتیــانام وجود دارد که یکی نوشتۀ ریاضیدیگر به همین 

  maryam_zamani77@yahoo.comکارشناس ارشد تاریخ علم،  .١
 ۱۴را در شمارۀ » روایت هندی محاسبۀ سینوس یک درجه به روش تکرار«بخشی از آن در مورد استخراج سینوس یک درجه است. مقالۀ  .٢

 ) ببینید.۸۷-۷۸(ص  میراث علمی
3. Rājāditya
4. Tripathi



 

 

١٧ 

ش
ه 

، ب
ب

سا
ح

ی
وا

ی
ی

 
فر

دل
و 

بی
یل ی

َوت
ال

ی
 

  ١اثری از راماپانی وادا لیالوتی ویتی) و دیگری ۲۶۴
ً
هــا نام کتــاب است و برای شفاف سازی معموال

  کنند.را به همراه نام نویسنده بیان می

ایت لیالوت   ح
های فراوانی از آن به جا مانده و چندین شرح نسخه مشهورترین اثر بهاسکارای دوم است که لیالوتی

میالدی به دســتور اکبــر کبیــر، ســومین  ۱۵۸۷هجری/  ۹۹۵بر آن نوشته شده است. این اثر در سال 

بــه فارســی کــه زبــان شاه سلسۀ گورکانی هندوستان به دست ملک الشعرای دربار، ابوالفضل فیضی 

بر که عالقمند به دانستن دانش هندوان بود دستور ترجمه شد. اک رسمی و درباری این حکومت بود،

داد تا دیوانی برای ترجمۀ آثار برگزیدۀ ایشان بنا کنند، به این ترتیب این آثار به سرپرستی یک فــرد بــه 

ترجمۀ فارســی  ٢همراهی گروهی از مترجمان از سانسکریت به فارسی و گاهی عربی ترجمه شدند.

میالدی در کلکته به چاپ رسید. داستانی در مقدمۀ فارسی  ۱۸۲۷بعدها در سال  لیالوتیفیضی از  

را برای دخترش نوشــت. ایــن  لیالوتی گوید بهاسکارا کتاب در مورد علت نگاشتن کتاب آمده که می

  اش نوشته است:داستان بسیار مشهور شد و به شهرت کتاب افزود. فیضی در مقدمۀ ترجمه

آن بوده است که بهاسکارا دختــری بــه اند که سبب نوشتن این کتاب چنین گفته

نام لیالوتی داشت امــا در طــالعش آمــده بــود کــه فرزنــدی نخواهــد داشــت و 

یمنی  شوهرش را از دست خواهد داد. پدرش پس از تأمل و تفکر ساعت خوش

برای ازدواجش یافت که عاقبت به خیر شود و اجــاق دختــرش کــور نباشــد. در 

بین را گفتنــد کــه بــه ســاعت کردند و طالعزمان مناسب عروس و داماد را خبر 

بنگرد تا آن وقت متبرک فرا رسید صیغۀ عقد را بخوانند. امــا تقــدیر موافــق  ٣آبی

تدبیر نبود. چون دخترک کنجکاو محــو تماشــای طــرز کــار ســاعت آبــی بــود، 

مرواریدی از لباسش کنده شد و در طاس آب غلطیده، مــانع جریــان آب شــد. 

که همگان منتظر بودند کــه چــرا ســاعت شد در حالی بدین ترتیب مدتی سپری

رسد. پدر متحیر مانده بود که چه اتفاقی افتاده اســت کــه طــاس موعود فرا نمی

پر نشده است؟ چون جست و جو کردند دیدند که راه آب گرفتــه شــده اســت و 

  آن ساعت خوش یمن گذشته است. 

                                                       
1. Lilavati Vithi of Ramapanivada 

  ) را نیز ببینید.۵۹-۴۹(ص  میراث علمی ۱۲در شمارۀ » هایی از عربی و فارسی به سانسکریتترجمه«مقالۀ  .٢
استفاده از آب چشمه یا  که ته آن سوراخ داشت و دهقانان در گذشته از آن برای تعیین مدت زمانبود ای مسی  کاسهپنگان یا ساعت آبی،  .٣

واحدی برای ، دادند، مدت زمان پر شدن این کاسه کاسه را روی ظرفی از آب قرار می برای این منظورکردند.  قنات استفاده می
  د.هر دهقان از آب چشمه یا قنات بو ۀاستفاد گیری زمان اندازه



 

  

١٨ 

  دان گرفتـر دست گلبرگ خنــس    رت به دندان گرفت ـپدر دست حس

  مـارۀ بخت خشـوان به سیــکه نت    م ــاس چشـر ریخت از روزن طـگه

  ن پرده کیستـش ایـدۀ نقـنگارن    د که در پرده چیست ــم چه دانـمنج

  در این نقش حیرت ز پرکار رفت    مهندس که عمرش در این کار رفت 

ویســم نسر آخر پدر که به آروزیش نرسیده بود به دخترش گفت به نامت کتابی مــی

و سرمایۀ جــاودانی اســت. بــه  که روزگاری دراز بماند چون که نام نیکو زندگی دوم

  ١گنجد. این کتاب نادر و پربهاست که در تعریف نمی درستی

 
  در موزۀ ساالر جنگ هند لیالوتیای از ترجمۀ فارسی برگرفته از نسخه: ١تصویر 

یــک از آثــار و نــه در هــیچ لیالوتــیالبته چنین سرگذشتی نه در نخستین ابیات اصل سانسکریت 

 عنــوانی زنانــه 
ً
بهاسکارا ذکر نشده و گویا فیضی مایل بوده است توجیهی برای عنوان کتاب که ظاهرا

 آن
ً
ه نــام چه نقل کرده با کمی تغییر برگرفته از یک داستان ِحکمــی سانســکریت بــاست بیابد و ظاهرا

در طالع دختــرش دیــد کــه  ٣در مورد تقدیر است. در این حکایت، برهمنی به نام ویدیاناندا ٢»َجینا«

که ازدواج در ساعتی ســعد انجــام شــود. پــس مدت کوتاهی پس از ازدواج بیوه خواهد شد، مگر آن

از، از دســت ترتیب ازدواج دخترش را با بزرگزادۀ توانگری در آن ساعت موعــود داد و بــرای اطمینــان 

کــه دانــۀ گنــدمی در روزنــۀ ندادن آن ساعت سعد، چشم به یک ساعت آبی دوخت. اما غافل از ایــن

                                                       
  .۵ -۲ترجمۀ فارسی چاپ کلکته، ص  .١

2. Jaina. 
3. Vidyānanda. 
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ها آن ساعت مناسب برای ازدواج را از دست دادند. شش ماه بعد دامــاد بــر ساعت گیر کرده بود و آن

  اثر مارگزیدگی از دنیا رفت و دختر به سرنوشت مقدرش دچار شد. 

تکاری در این داستان آن را به بهاسکارا و دختــرش منتســب کــرد؛ بــه جــای دانــۀ فیضی با کمی دس

گندم، مروارید راه آب را بست و سرنوشت دختر را نیز از بیوگی به دوشــیزگی تــا پایــان عمــر تغییــر داد. 

نباید هرگــز بــه  نشودنفرین ابدی  گرفتار کهبرهمن مؤمن برای آن ،شایان توجه است که در سنت هندوان

آینــد.  ها بدیمن به شمار مــی انۀ نافرجام بودن مانع ازدواج دخترش شود و از طرفی در آیین هندی بیوهبه

  ).۲۸، ص ۲۰۱۹ای رخ دادنی نبود (سارما، داشت چنین قصهپس حتی اگر بهاسکارا دختری می

  ١»بانوی مهربان حساب: «لیالوت
کتابی موجز و بی نقــص دربــارۀ «را در وصف کتابش سروده است:  لیالوتیبهاسکارا نخستین ابیات 

گاهان را با شیوایی و رسایی کالمش خشنود  اش را] آراســته سازد و [معانیحساب خواهم نوشت تا آ

که کتاب بهاسکارا دربــارۀ ریاضــیات اســت، او موضــوعات حســاب را با آن» دارد.و دلنشین ارزانی 

کننده نباشد و باعث انبساط خاطر شــود. های شعری عرضه کرده تا خستهماهرانه در قالب انواع وزن

چون بهاسکارای اول را در قالــب جمالتــی های وام گرفته از پیشینیانش هماو در این میان حتی مثال

بهاســکارا هــر  ).۶۵ - ۶۳ص  گــران،یو د ٢انی(راماســوبراماندهــد زیباتر به فراگیرندگان آموزش می

 چــون آموزگــاری برد و در این پرسشیک یا چند پرسش به پایان می مطلب آموزشی را با
ً
هــا معمــوال

هــای  کند. مثالنوازد و تشویق میشکیبا و مهربان، فراگیرنده را با کلمات و جمالتی ستایش آمیز می

او همگی برگرفته از زندگی روزمره و آشنا برای مخاطب هستند. البته ترجمۀ فارســی فیضــی از ایــن 

تایش آمیز نشانی در خود ندارد. نگــاهی بــه برخــی از ایــن جمــالت کــه برگرفتــه از مــتن کلمات س

   اندازیم:هستند، می ٣انگلیسی کولبروک

  ای به من بگو .... ؟ ) ای لیالوتی باهوش! اگر در جمع و تفریق مهارت کسب کرده۱۳بیت 

ست حاصــل اعــداد ...؟ چو آهو داری! چی) ای لیالوتی زیبا و گرانقدر! که چشمانی هم۱۶بیت 

  یار! چیست حاصل ... ؟به من بگو ای دختر بخت

  دانی بگو.یار! اگر می) ... ای دختر بخت۱۰۷بیت 

  و ... ) دوست من! بگو. ۸۶، ۸۳، ۷۲، ۶۰های بیت

  دان! بگو.، ... ) ای ریاضی۱۱۴، ۹۳، ۹۱های بیت

دادند امــا از دختــران هــم تشکیل میهر چند در هندوستان آن زمان بیشتر دانش آموزان را پسران 

                                                       
  ، ترجمۀ حسین معصومی همدانی.لیالوتیبرگرفته از مقالۀ فرانسیس زیمرمن در مورد کتاب  .١

2. Ramasubramanian 
3. Colebrooke 



 

  

٢٠ 

رفت از ریاضیات مقدماتی سر در آورند تا از پس رتق و فتق امور خانوار بر آیند (پلــوفکر، انتظار می

و یــا ای  ١گونــه بخــوانیم: ای بــازیگوش بــاهوش). حال اگر دو بیت نخست را این۴۷۸، ص ۲۰۰۷

ختر چه پسر، باشد. شایان توجــه اســت تواند هر طفل بازیگوشی، چه دبازیگوش زیبا، مخاطب می

 مناسب خطاب کردن دختری که سرنوشــت که در برخی ابیات واژه
ً
هایی به کار رفته است که مسلما

هــایی چــون  ناخوشایندی داشته یا خواهد داشت نیست، زیرا بهاسکارا در بعضی جمالت از عبارت

بارهــا از کلمــاتی مــذکر بــرای خطــاب  ها اواستفاده کرده است. افزون بر این» یار!ای دختر بخت«

دان. این طــرز ســخن چون حالت مذکر دوست من و ریاضیکردن شاگردان استفاده کرده است، هم

ماند که آموزگاری در طول درس دادن هر بار از یکی از شاگردانش پاسخ سؤال تر به آن میگفتن بیش

د، زیــرا بهاســکارای دوم در ایــن بیــت از خــوانی داررا بپرسد. این تلقی با آخرین بیت کتاب نیــز هــم

کنــد کــه کند که سعادت ابدی را ارزانــی کســانی مــی، او را به بانویی برازنده تشبیه میلیالوتیکتاب 

را از بــر کننــد ســعادتمند  لیالوتــی لیالوتی را سخت در آغوش بگیرند؛ کنایه از این که اگر [کتــاب]

 او چنین جمالت عاشقانه
ً
، ۲۰۰۸ای را برای فرزندش نگفتــه اســت (پلــوفکر، خواهند شد و مسلما

ــارما، ۱۸۳ - ۱۸۲ص  ــز در ۲۸ - ۲۶، ص ۲۰۱۹؛ س ــت آمی ــات محب ــن کلم ــاهی ای  گ
ً
ــمنا ). ض

 به غیر از سلیقۀ مترجمان به نسخۀ اساس  ترجمه
ً
های انگلیسی با هم تفاوت دارند و دلیل آن احتماال

 بیت بیست و دوم در ترجمۀ کولها برمیآن
ً
بروک، شاگرد بانوی گرانقدر! خطاب شده، اما گردد. مثال

  ) آمده است.۲۴و دیگران، دوست من! (ص  ٢در ترجمۀ پت واردان

  لیالوتمیراث 
) و ۱۸۱۶بارها به انگلیسی ترجمه شده اســت، دو ترجمــۀ قــدیمی آن کــه بــه دســت تیلــر ( لیالوتی

نیــز در ســال  لیالوتــیی ) انجام شده بود در بمبئی و لندن چاپ شد. ترجمۀ فارســ۱۸۱۷کولبروک (

به شعر نوشته شده است و دریــافتن  لیالوتیکه گفته شد کتاب  در کلکته به چاپ رسید. چنان ۱۸۲۷

های کمک آموزشی و مشروح و یا یاری استاد ممکن مطالب آن برای فراگیران بدون استفاده از کتاب

هــای بســیاری بــه زبــان حتــر آثــارش شــرح نوشــت، شــرنیست. به غیر از بهاسکارا که خود بر بیش

هــایی تــألیف کتــاب لیالوتــیاند. همچنین بر اساس ترجمۀ فارســی  سانسکریت بر این کتاب نوشته

  ):۳۸۴ - ۳۸۱ی، ص راست (رضاالله انصاشده

کتــابی بــه اســم  لیالوتــیبر اساس ترجمۀ فارســی  ٣شخصی به نام میدنیمال فرزند دهرم نراین -

هایی از آن در هند و پاکستان موجود است. نســخۀ ناقصــی از آن نوشت که نسخه بدایع الفنون

                                                       
  است.» بازیگوش«یکی از معانی لیالوتی  .١

2. Patwardhan 
3. Mednīmal bin Dharam Narāyan 
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) در ۱در کتابخانۀ دیوان هند وجود دارد، که در چهار باب نوشته شــده اســت:  ۲۲۵۹به شمارۀ 

) که آســان ۳آیند، ) در باب دانستن طریق دستور که در زمانه [به] کار می۲های آسان، حساب

  ).۱، ج ١در علم سیاق (ِاته) ۴نماید [کذا]، های مشکل میحساب

یا مختصــری در حســاب  نامهحسابای به نام رساله ٢فردی به نام آناند کاهن بن هرماج کایث -

 است. لیالوتینویس مختصری از  نوشته است که طبق اظهار فهرست

با نگاهی به ترجمۀ فیضی نوشته اســت  مرآت الحسابای به اسم رساله ٣شخصی به نام ابن یلب - 

کادمی علوم ازبکستان موجود است (مظفروا، ص  ۶۲۳۱-۱که به شمارۀ   ).۱۳۷ -۱۳۵در آ

شاعر مشــهور در کتــابش  ٤فلوبدان اندازه بوده که هنری ودزورث النگ لیالوتیمحبوبیت کتاب 

خواهــد قانه دارد معلمــی مــیاز آن الهام گرفته است. در این کتــاب کــه داســتانی عاشــ ٥َکَونقبه نام 

بهاســکارا و روش عرضــۀ  لیالوتــیریاضیات را با سبکی نو به دانــش آمــوزانش بیــاموزد و بســیار بــه 

-)، برخــی مثــال۲۰ - ۱۸که از افسانۀ لیالوتی گفته (ص مند است. او عالوه بر آن ههایش عالق مثال
  ).۲۴ - ۲۱های کتاب را نیز بازگو کرده است (ص 

 
  Or. quart. 222، نسخۀ برلین لیالوتی : برگ نخست از ترجمۀ فارسی١ تصویر

                                                       
1. Ethé 
2. Ānand Kāhin bin Hemrāj Kāyesth 
3. Ibn Yalb 
4. Henry Wadsworth Longfellow 
5. Kavangh 



 

  

٢٢ 

  محتوای کتاب
در هجده فصل متشکل از دویســت و هفتــاد و دو بیــت نگاشــته  لیالوتیبندی کولبروک،  طبق فصل

شده است که شامل اعمال مقدماتی در حســاب ماننــد جمــع، تفریــق، ضــرب و تقســیم، نســبت و 

از هاســت. تناسب، کسرها، هندسۀ مقدماتی، ترکیبیات، تصاعد، معــادالت دیوفــانتی و جایگشــت

و  از مسائلی مربوط به امور روزمره است پر است، مقدماتی در مورد حساب یکتاب یالوتلی که جا آن

ترجمــۀ فارســی  .گذاری و مانند آن داردهیسرما ای ،و فروش دیدر مورد سود حاصل از خر هاییمثال

فیضی به نوشتۀ خودش در یک مقدمه، چند ضابطه و خاتمه انجام شده است. این ترجمه بــه دالیــل 

هاســت و چیــزی از معــادالت نامعلومی ناقص است و تا انتهای مطالب مربوط به یافتن طول ســایه

بــه اشــکال های مربوط  چنین از بیان موضوعدیوفانتی و فصل آخر که در جایگشت است، ندارد. هم

نظــر شــده اســت. ایــن ترجمــه بــدون فصــل بنــدی یــا  هندسی نــامنتظم در بخــش هندســه صــرف

و ترجمــۀ  لیالوتــیگذاری برای جداسازی مطالب از یکدیگر است. تفاوت عمــده بــین مــتن  شماره

فارسی فیضی آن است که برخالف متن اصلی که نیازمند خواندن شرح یا یاری گرفتن از معلم برای 

ها را بیان کرده است. فیضی در ترجمه  حل اش همواره راههاست، فیضی در ترجمهخ مسئلهیافتن پاس

تغییرات دیگری هم داده است؛ از جمله حــذف نیــایش بــه درگــاه گانشــا، خــدای دانــایی و حــذف 

 هیچ تغییری در نام خدایان نداده است. سوای این تفاوت های محبت واژه
ً
های متنی، او آمیز، اما مثال

های عربی به کار برده است: آحــاد (ِاکــا)، عشــرات (َدســا)،  ها معادل جای نام سانسکریت مرتبهبه 

ن واحدهای زمــان در دوبی به کتاب افزوده است مانند افزمات (َستا)، آلوف (َسهسترا) و ... یا مطال

یضــی انتهای فصل نخست که برگرفته از سایر منابع سانسکریت هستند، اما تعریفشــان در ترجمــۀ ف

، زمان ده بار تکــراِر ١ترین زمان، َپراَن منابع سانسکریت است. در ترجمۀ فیضی کوتاه باکمی متفاوت 

ترین واحد زمــان، بــه انــدازۀ تلفــظ های کا، تا است، ولی در منابع سانسکریت، کوتاه یک نفِس واژه

کسارا - یک سیالب طوالنی است و به آن گرو ۀ یک دم و بــازدم اســت گویند و یک َپراَن به انداز می ٢آ

  - ثانیه) که ده برابر گرو ۴(
َ

کساراست. بقیۀ واحدهای زمان به ترتیب، یک َپل برابــر بــا شــش َپــراَن  ٣آ

تی ۲۴(
َ
هری یا گ

َ
 برابر با یک گ

َ
دقیقــه) و شصــت گهــری مــدت زمــان یــک  ۲۴( ٤ثانیه)، شصت َپل

  ). ۲۷۵ما و زمانی، ص ساعت) (سار ۲۴روز است که همانند اصل سانسکریت خود هستند ( شبانه

  لیالوتهایی از مطالب کتاب  گزیده
دان هندی، تقسیم بر صــفر چون براهماگوپتا، دیگر ریاضیتقسیم بر صفر: بهاسکارای دوم هم -

                                                       
1. prāṇa 
2. guru-akṣaras 
3. Pala 
4. ghaṭī 
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را  ایــن کــار بیجاگانیتــا)، اما در کتاب دیگرش ۱۸۴، ص ۲۰۰۸دانست (پلوفکر، را مجاز می

  ).۱۹۳ - ۱۹۲جا، ص نکرده است (همان

صفر جمع کنند همــان عــدد شــود و اگــر ه را که ب یهر عدد :احکام صفر انیدر ب

حاصل همان صــفر شــود و اگــر صــفر را ضــرب  ،مکعب ایصفر را مجذور کنند 

را  یصفر باشد و اگر عــدد زیحاصل آن ن یقسمت کنند بر عدد ای یکنند در عدد

 ،را قسمت کننــد بــر صــفر یو اگر عدد همان صفر شود زین ،در صفر ضرب کنند

خارج قسمت همان عدد بود و اگر قسمت و ضرب هر دو در کار بود اول آن عدد 

باشــد و صــفر  هیــصفر مضروب ف کیرا قسمت کنند بعد از آن ضرب کنند و اگر 

ماند و اگــر  یهمان عدد که بود باق ،نه ضرب کنند و نه قسمت ،هیمقسوم عل گرید

شود و نــه  ادهیهمان عدد ماند نه ز زین ،را نقصان یگریصفر را جمع کنند و د کی

  .کم
ً
باشد و مجذور و مکعب صفر و  ۵حاصل  میاگر صفر را با پنج جمع کن مثال

حاصــل ضــرب  میرا در صفر ضــرب کنــ ۵جذر و کعب همان خودش بود و اگر 

ده خارج قســمت  بر میقسمت کن و اگر صفر را .عکس نیچنهمان صفر بود و هم

» خــارج قســمت همــان ده باشــد میر صفر قسمت کنده را ب رهمان صفر بود و اگ

  ).۴۰ -۳۹(ترجمۀ فارسی چاپ کلکته، ص 

گرفــت (پلــوفکر، ص های منفی را ندیــده مــیوجود ریشه ١های منفی: او همانند مهاویراریشه -

 ).۱۹۲، ص ۲۰۰۸
o  »ها که مربعشان را پیش از این دانســتی ای بانوی گرانقدر! به من بگو جذر چهار، نه و آن

 ، ترجمۀ کولبروک)۲۲(بیت » ای چگونه جذر را حساب کنی!ت؟  اگر یاد گرفتهچیس
o » 

ً
خواستیم که جذر چهار و جذر عددهایی که مجذور آنها گفته آمده بدانیم، نوشتیم  مثال

 ۳و جــذر نــه  ۲و ... و عمل کردیم به طریق مذکور، جذر چهار  ۸۱و  ۹و  ۴این اعداد را 

 )۱۹ترجمۀ فارسی چاپ کلکته، ص ...». (و  ۹و جذر هشتاد و یک 

 های ریاضی داده شده است. هایی هم برای سرگرمیتفریحات ریاضی: مثال -
o »را مضمر کــرده  یعدد یهرگاه شخص .پنهان کرده باشند ریکه در ضم یدر معرفت عدد

و امثال آن در آن عدد کرده باشــد و  قیو جمع و تفر میمختلف از ضرب و تقس های عمل

 یآن عــدد چنــان اســت کــه عــدد افتنیدر قیکرده، طر انبی هاعمل نیحاصل را بعد از ا

عــدد  نیــدر عدد مضمر کرده باشد در شخصکه آن  ییهافرض کنند و جمع عمل گرید

                                                       
1. Mahavıra 
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در  دیــاعمال هــر چــه از عــدد مفــروض حاصــل آ نیا یگردانند و بعد از اجرا یجار زین

مفروض ضرب کنند و حاصل  نیحاصل عدد مضمر را در ،بعد از آن .ندیثبت نما ییجا

خــارج  ،ثبــت نمــوده شــده اســت قســمت کننــد ییرا بر حاصل عدد مفروض که در جا

 )۴۵(ترجمۀ فارسی چاپ کلکته، ص  .»قسمت همان عدد مضمر باشد
o  :سوم به خــدای  ای از نیلوفرهای آبی، یکاز میان دسته«مثالی از کاهش مقدار داده شده

شیوا (مهادیو)، یک پنجم به خدای ویشنو، یک ششم به آفتاب و یک چهــارم بــه بهــاونی 

اســت،  مانده نیز به مرشدی ارجمند بخشــیده شــده (پاربتی) داده شده و شش نیلوفر باقی

 ، ترجمۀ کولبروک)۵۲(بیت » اند؟سریع بگو چند تا گل بوده
o ترایز یکه با خود داشت ثلث برا لوفرین یهااز گل یشخص« ی:اعتبار باقه ب گریمثال د 

و  داد ٣یو ربع آن به پــاربت داد و سدس آن به آفتاب داد ٢رشِن ِک ه و خمس آن ب داد ١ویمهاد

که گفتــه شــد  یعمل یپس مجموع آن بر مقتضا .ماند در قدم استاد نهاد یشش را که باق

 )۴۵(ترجمۀ فارسی چاپ کلکته، ص ». باشد صد و بیست گل

  :٤حلراه 

  هایی که باقی مانده است:سهمی از گل

( )
  

        
١ ١ ١ ١ ٢٠ ١٢ ١٠ ١٥ ٥٧ ١

١ ١ ١
٣ ٥ ٦ ٤ ٦٠ ٦٠ ٢٠

 

پس تعداد کل نیلوفرهای آبی  ٦ ٢٠   است. ١٢٠

 تناسب ساده: هندی - 
َ

نامیدند که به معنای ســه تــا جــا و محــل می ٥ها تناسب ساده را ترای راشیک

گویــا  .)۵۱( بیرونــی، ص تناسب ســاده تعــداد معلومــات مســئله ســه تاســت  کیچون در بود، 

تایی در یکی از آثار آریابهاتا آمده اســت و بعــدها براهماگوپتــا از نخستین بار این اصل/ قانون سه

برای هر یک از این سه خانه نیز اصطالحی مخصوص وجود داشــته اســت.  .آن نیز بهره برد وارون

 
َ

چنــین  لیالوتــی)، این مطلب در کتاب ۱۳۷ -۱۳۴، ص ۲۰۰۰(سارما،  ٨و اچهیا ٧، پرماَن ٦َپهل

 است (مثال آن در انتهای مطلب تناسب تألیفی خواهد آمد): توضیح داده شده

                                                       
  نام دیگری برای شیوا، خدای هندی.  .١
  .است یهند یخدا شنویو یهااز تجسم یکی شنایکر ایکرشن  .٢
  نام دیگر َبهاونی، الهۀ قدرت است. .٣
  حاضر است.های عددی از نگارندۀ مقالۀ  حل راه .٤

5. Trairāṡika 
6. Phala 
7. Pramāṇa 
8. Icchā 
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o »باشد زیکه در آن سه چ یحساب :باشد یکه حساب بر انواع م بدان:  
ً
مقــوم  ئشــ کی مثال

کــه  یسوم مقدار ثمن ،ندیو را پرمان گوو ا متیدوم ق ،ندیکه مطلوب است و او را پهل گو

است که در آن چهــار  یو حساب ندیگو اهیدست آرند و او را اچه ب ئاز آن ش یزیچ یوه ب

  .خواهد شد مچه معلوباشد و پنج باشد چنان زیچ

o  ست کــه ا حساب آن نیدر ۀو ضابط میکنیباشد م زیقسم اول که در آن سه چ انیاکنون ب

 یرهــر دو دنــان ایــکــه هــر دو درهــم چنان ،جنس کیاز  دنشیرا بعد گردان هایپرمان و اچ

بعــد از آن پهــل را در  سندیجنس خود بنوه پهل را ب انیو در م سندیشوند در دو طرف بنو

از آن  ای هخارج قســمت حصــ ،ضرب را بر پرمان قسمت کنند لضرب کرده حاص ایاچه

 )۵۷ی چاپ کلکته، ص (ترجمۀ فارس». باشد که مقوم است مقابل ثمن ئش

برای بیان مسائلی که نیازمند به استفاده از تألیف در تناسب بودنــد اصــطالح  لیالوتیدر کتاب  -

هایی که به ایــن ای از مسئلهبه کار رفته است. نمونه ساب پنج راش، حساب هفت راش و ...ح

   اند:شدهطریق بیان می

o »رنگارنگ خامه دوزی شدۀ هشــت تکــه تایی: اگر شال ابریشمی مثال اصل/ قانون هفت

باشــد،  ١[ساری هشت تکه] به عرض سه دست و طول هشت دست به قیمت صد ِنشــکا

ای بگــو قیمــت شــالی بــه درازای ســه و نــیم ای بازرگان! اگر راه و رسم تجارت را آموخته

  ، ترجمۀ کولبروک)۹۲(بیت » دست و پهنای نیم دست [باشد] چه قدر است؟

o » مییباشد بگو زیجا هفت چدر آنمثال هفت راش که:  
ً
اعال  یشمیاست ابر یچادر مثال

 صد نِ ه و بگز ازهشت  ،که طول او هشت دست و عرض او سه دست است
َ

ارزد  یمــ شک

عــرض او نــیم دســت  ،دست مین ]و[است از همان جنس که طول او سه  گرید یو چادر

 )۶۵ص  (ترجمۀ فارسی چاپ کلکته،» ؟افتیچند توان ه چادر ب نیچن نیا
از  کیــهــر  یرقــم تحتــان ،که گفتــه شــد قیهمان طره صورت و ب نیرا بد ایپرمان و اچه مینوشت

را  دیــو عدد زا میرا در ارقام خودش ضرب کرد کیو ارقام هر  میآورد گریرا در تحت د ایپرمان و اچه

: ٥کــاِکنی: نــه، ٤پــَن  ،چارده :٣درم ،صفر :٢شکمد نِ آخارج قسمت بر ،میبر عدد ناقص قسمت کرد

  ». : شش و ثلث دو٦یک، براتکا

                                                       
  واحد پول .١

2. Niṣka 
3. Dramma 
4. Paṇa 
5. Kākiṇi 
6. Varātka 



 

  

٢۶ 

*

٧ ٨

٢ ١

٣١

١٢

٨١

١٠٠

 

  راه حل:

X /     
 

١٠٠ ٧ ٨ ١ ١٧٥
٠ ٩١١٤٥٨٣٣

١ ٢ ٢ ٣ ٨ ٨ ١٩٢ 
ی و هــر کــاکن ۴درهم، هر درهم معادل شانزده َپن، هر َپن معادل  ۱۶جا که هر نشکا معادل از آن

  است، قیمت شال:کاکنی معادل بیست براتکا 

/  درهم ۱۴ / ٠ ٩١١٤٥٨٣٣ ١٦ ١٤ ٥٨٣ 
/ پن  ۹  / ٠ ٥٨٣ ١٦ ٩ ٣٣  

/  یک کاکنی  / ٠ ٣٣ ٤ ١ ٣٣  

/ و دو سوم براتکا  شش    
٢

٠ ٣٣ ٢٠ ٦
٣

 

 سود و زیان -
o »و عیب یها حساب یبعض انیدر ب  

َ
 ایــمثل نصف  نیمع یچون خواهند که مقدار :١یرش

 ۀاز اجنــاس را در مقــدار حصــ کیــهــر  متیدو ثلث از اجناس مختلفه بخرند ق ایثلث 

هــا را خــارج قســمت ز اینا کیضرب کرده بر هر اوزان اجناس قسمت کنند و هر  نیمع

و هر خارج قسمت را  ندیثبت نما ییبار جمع کرده و در جا کیبار جدا جدا بنهند و  کی

 ؛ها قسمت کننددر مجموع مبلغ که دارد ضرب کرده حاصل را بر مجموع خارج قسمت

خرنــد در یرا کــه مــ ریاز مقاد کیبعد از آن هر  .هر حصه باشد متیقسمت ق هر خارج

هــر خــارج قســمت  ؛ها قسمت کنندمجموع خارج قسمت مجموع مبلغ ضرب کرده بر

 )۷۶(ترجمۀ فارسی چاپ کلکته، ص ». وزن هر حصه باشد
o » اگر بشود سه و نیم َمن برنج را به یک درهم خرید و هشت َمــن مــاش را هــم بــه همــان

کاکنی را بگیر و زود دو برابر ماش به من برنج بــده، چــون مــا  ۱۳مقدار، ای بازرگان این 

، ترجمــۀ ۹۷(بیــت » انــد.برای رفتن عجله داریم و همراهانمان پیشاپیش رهســپار شــده

  کولبروک)

                                                       
  خرید و فروش .١
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o » 
ً
 .مــاش ریهشــت ســ ،درم که یــو بــ ابندی یبرنج م ریس میسه و ن ،درم که یدر بازار ب مثال

حصه از مــاش زود حســاب  کیبه بقال داد و گفت دو حصه از برنج و  یکاکن ۱۳ یشخص

  ».  روندیمن ده که همرهان من مه کرده ب

   رت:صو نیبد سندیحساب آن است که بنو قیطر 

١ ١

٨ ٧

١ ٢

١ ٢

  

 یکــی انیــبرنج اســت و نصــف هفــت کــه در پا متیق ١در اول سطر اول نوشته شده است ی،کی

کــه در اول ســطر دوم  یکــیو . مطلوب اوست ٢همه است انیکه در پا ۲نوشته آمد وزن برنج است و 

هــر  متیق .خر مطلوب اوآاوست وزن ماش و رقم  انیماش است و هشت که در پا متینوشته آمد ق

و حاصل هر  میضرب کرد یکی یدو است و در ثان ،است در حصه ها که در سطر اول کیرا که  کی

ثمــن  یخارج قســمت در اول ســبع چهــار و در ثــان میقسمت کرد کیدو ضرب را بر هر  نیاز ا کی

صورت  نیبد میهر دو خارج قسمت را جدا جدا نهاد نیا .آمد یکی
١ ٤

٨ ٧
 ۀرا بــر قاعــد هانیو باز ا 

 صــورت نیو نه بد یپنجاه و ششم حصه شد از س میشد جمع کرد رجمع کسور که در ماسبق مذکو
٣ ٩

٥ ٦
 اســت ضــرب کــرده بــر یکاکن زدهیاز آن دو خارج قسمت را در مجموع مبلغ که س کیو هر  

حصــه از  میــشــد و دو کیــخارج قسمت در برنج سدس  میقسمت کرد ،مجموع خارج قسمت ها

 صورت نیهفت بد
٧ ١

١٩٢ ٦
ست و چهــارم حصــه یو مقدار برنج ب میافتی رابرنج و ماش  متیق نیا. 

 یو ثلث کــود یکود زدهیو س یده کاکن یعنی ،ست و چهارم حصه از هفتیو قدر ماش ب ،اردههاز چ

(ترجمۀ فارسی چاپ کلکتــه، ص  »شما یبها یو ثلث دو کود یو شش کود یبرنج و دو کاکن یبها

۷۶- ۷۸(.  

  راه حل:

و اگر از صــورت کســری  )x) به ماش (x٢(کاکنی است، با توجه به نسبت برنج  ۶۴هر درهم 

/سه و نیم استفاده کنیم  
٧

٣ ٥
٢

  پس: 

                                                       
  رقم یک، ستون راست. .١
  آخرین رقم ستون سمت راست، حاکی از نسبت دو برابر برنج به ماش است. .٢



 

  

٢٨ 

/
x x

( ) x   
١٣ ٤

١٠ ٦٦
٦٤ ٧ ٨

  

و یــک ســوم کــودی  ١کــودی ۱۳کــاکنی،  ۱۰و اگر این را به اجزای پول تبدیل کنیم بهای برنج 

  خواهد شد.
/ /

/ /

 

  

١٠ ٦٦ ١٠ ٠ ٦٦

١
٠ ٦٦ ٢٠ ١٣ ٣٣ ١٣

٣

  

 قضیۀ فیثاغورس -
o »:و  نــدیگو ٢که ضلع اقصــر را از اضــالع مثلــث بهــَج  بدان در بیان انواع مساحت مثلث

 
َ
از  کیــســت کــه هــر ا و ضابطه در مســاحت مثلــث آن .٤و اوسط را کوت ٣رنَ اطول را ک

 نیــا شیامــیکننــد کــه پ قیــاگر خواهند تحق .ثبت کنند ییدر جا ،مودهیثه را پاضالع ثال

 معرفت آن چنانست  قینه طر ایاست  حیاضالع صح
o از  یکــیبهج و کوت معلوم باشد و خواهند که مقدار کرن معلوم کنند مجذور هــر  گرکه ا

همــان مقــدار کــرن  رندیمجموع بگ نیجذر ا ،بعد از آن .بهج و کوت را گرفته جمع کنند

 .خواهند بود
o  مجــذور هــر  ،و اگر مقدار بهج و کرن معلوم باشد و خواهند که مقدار کوت معلوم کننــد

دســت ه جذر او را ب ،گرفته یگریرا از د یکیتفاوت  ،بعد از آن رندیاز بهج و کرن بگ یکی

   .آرند که همان مقدار کوت خواهد بود
o نند مجذور هــر اگر کوت و کرن معلوم باشد و خواهند که مقدار بهج معلوم ک نیو همچن

 رنــدیگرفته جــذر او را بگ یگریرا از د یکیبعد از آن تفاوت  ،رندیاز کوت و کرن بگ یکی

 )۹۹(ترجمۀ فارسی چاپ کلکته، ص .» خواهند بود هجهمان مقدار ب

مسئلۀ بعدی که برای کاربرد قضیۀ فیثاغورس است به مثال نی شکسته هم معروف اســت و آن را 

  ). ۶۴بهاسکارای دوم از بهاسکارای اول قرض گرفته است (راماسوبرامانیان و دیگران، ص 

o » دست، که بر روی سطح زمین است بــر اثــر وزش بــاد از جــایی  ۳۲اگر بامبو به درازای

دان! بــامبو از کجــا خــم دست باشد، بگو ای ریاضــی ۱۶زمین  بشکند و نوکش از سطح

 ، ترجمۀ کولبروک)۱۴۸(بیت » شده است؟

                                                       
 آمده  »براتکا«معادل همان  »کودی«. ١

ً
 است. است که قبال

2. Bhuja 
3. Karṇa 
4. Koṭi 
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o » 
ً
از هــم جــدا نشــد و  که یطوره بشکست ب انیاز م گز،دو  و یس یدرازه است ب ین مثال

 .اســت نیز زمــگــاست شانزده  دهیکه سر او رس ییاو تا جا یو از پا دیرس نیسر او بر زم

چه افتــاده و دو گز جمع کرن و کوت است و آن یشانزده گز مقدار بهج است و آن س نیا

چنــد گــز اســت و  ستادهیچه ا از کجا شکسته و آن ینکه آن  میکه بدان میاگر خواه .است

  :صورت نیبد میسیبنو ،آنچه افتاده چند است

 میقسمت کرد ،و دو یو بر س میدست آورده و پنجاه و شش است ب ستیمجذور شانزده را که دو

 ۲۰ میکــرد فشیتنص ،چهل شد میو دو جمع کرد یهشت را با س بار کی .خارج قسمت هشت آمد

 ۱۲ میکــرد فشیتنص ،ماند ۲۴ میو دو نقصان کرد یآن هشت را از س گریو بار د .کرن شد نیا ،ماند

گــز  ســتیو ب است ستادهیمعلوم شد که بر سر دوازده گز شکسته است که ا پس .کوت باشد نیا ،شد

  )۱۰۸(ترجمۀ فارسی چاپ کلکته، ص ». افتاده

 راه حل:

        

aبدین ترتیب با استفاده از قضیۀ فیثاغورس  b c ٢ ٢ کــه طــول هــر یــک از اضــالع مثلــث  ٢

  است. الزاویه به ترتیب وتر کرن و اضالع قائمه، کوت و بهج نامیده شده قائم

a b b a ,c

a b c

     

 ٢ ٢ ٢

٣٢ ٣٢ ١٦
  

a 

c 

b 

a 



 

  

٣٠ 

a ( a)

a ( a)

  

  

٢ ٢

٢ ٢

٣٢ ٢٥٦

٣٢ ٢٥٦

   

(a ( a))(a ( a))    ٣٢ ٣٢ ٢٥٦   

( a )( ) ٢ ٣٢ ٣٢ ٢٥٦   

( a )  
٢٥٦

٢ ٣٢ ٨
٣٢

  

a a a ,b      ٢ ٣٢ ٨ ٢ ٤٠ ٢٠ ١٢  

  منابع
  ، کتابخانۀ ایالتی برلین.Ms. or. quart. 222. (ترجمۀ فیضی)، نسخۀ خطی شمارۀ . لیالوتیبهاسکارا

  )، کلکته: چاپ مدارس فورت ولیم.۱۸۲۷. (---------

  (ترجمۀ محمد مهدی کاوه یزدی)، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب.  راشیکات الهند). ١٣٨٩نی. (بیرو
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